
NABÍDKA DŘEVĚNÉHO NÁBYTKU PRO SVATBY A GARDENPARTY 
 
Podrobný ceník nábytku a dekorací pro eko styl, vintage svatby, garden party apod. na vyžádání rádi 
zašleme, toto je pouze zestručněná nabídka nejčastěji poptávaného mobiliáře. Fotky v lepším 
rozlišení na vyžádání rádi zašleme.   
 

A) PRKENNÉ STOLY 2x1 M, LAVICE Z FOŠEN 
 

Pro stavbu tabulí i samostatně.  Stoly jsou skladné – snadná přeprava.  Může zmoknout.   Máme pro 
více jak 300 hostů. K delší straně stolu počítáme 4 lidi – pokud pohodlněji, tj. 3 místa u každé delší 
strany – pak je třeba o trochu více stolů a lavic. Stejné stoly jde použít i pro raut. Ve stejném 
dřevěném designu máme i mobilní bary, menší stoly a nepřeberně doplňků.  
  
Ceníkové ceny bez DPH – stůl 600 Kč, lavice metr dlouhé 150 Kč, dva metry dlouhé 250 Kč.  
 
Na klíč pro Prahu a okolí včetně dopravy a stavby:  
Předpokládá se rozumná dostupnost autem. Instalace možná den či dva předem, odvoz den po akci.   

- pro   50 hostů  –  14 000 Kč  + DPH  (při zapůjčení u nás    7 000 + DPH) 
- pro   80 hostů  –  22 000 Kč +  DPH  (při zapůjčení u nás  11 000 + DPH) 
- pro 100 hostů  –  26 000 Kč  + DPH  (při zapůjčení u nás  14 000 + DPH) 
- pro 130 hostů  –  34 000 Kč +  DPH  (při zapůjčení u nás  18 000 + DPH) 

 

    
 

B) PRKENNÉ STOLY 1 x 0,8 M, LAVICE Z FOŠEN 
 
Lze použít jako samostatné sezení, k jednomu stolu se 4 lavicemi si sedne 4 až 8 lidí. Lze také 
kombinovat malé a velké stoly při stavbě tabulí tam, kde to vyžadují prostorové podmínky (kde už 
by další 2 m dlouhý stůl byl moc). Cena: stůl 400 Kč/kus, lavice 150 Kč/kus  
 

   
 



 
 
C) THONET ŽIDLE A PRKENNÉ STOLY  

 
Máme k dispozici mix starých židlí thonet, buď jen hnědé, nebo v kombinaci s bílými, případně 
pouze bílé židle k hnědým stolům – tabule stavíme ze stejných prkenných stolů, jako jsou ve 
variantě A). Thonetky nesmí zmoknout a jsou určeny na pevný podklad. Disponujeme několika 
sty židlemi tohoto typu. K delší straně většího stolu dáváme po 3 židlích, jen pokud je nouze o 
prostor, tak se vejdou i 4.    
 
Ceny: židle 100 Kč/kus, stůl velký 600 Kč/kus, menší 400 Kč/kus.  
 
 
Na klíč pro Prahu a okolí  včetně dopravy a stavby:  
předpokládá se rozumná dostupnost autem. Instalace možná den či dva předem, odvoz den po akci.   

- pro   50 hostů  –  14 000 Kč  + DPH  (při zapůjčení u nás    7 000 + DPH) 
- pro   80 hostů  –  22 000 Kč +  DPH  (při zapůjčení u nás  11 000 + DPH) 
- pro 100 hostů  –  26 000 Kč  + DPH  (při zapůjčení u nás  14 000 + DPH) 
- pro 130 hostů  –  34 000 Kč +  DPH  (při zapůjčení u nás  18 000 + DPH) 

 

 
 

    
 
 



 
A DÁLE NAPŘÍKLAD:  
Sudy dřevěné výška cca 90 cm za 250 Kč/kus 
Bary dřevěné v modulech po 2 m za 1 700 Kč/kus 
Paletové sedačky za 800 Kč/kus 
Paletové stolky a taburety za 250 Kč/kus 
Samostatné palety za 100 Kč/kus 
Sedací pytle za 250 Kč/kus 
Koše na drobné odpadky – dřevěné s plastovou vložkou 
Bistrostolky dřevěné 
A nepřeberně doplňků 
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